
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 

DATUM 2-3-2021 

ONDERWERP Toegezegde antwoorden op vragen Commissie Omgevingsvisie d.d. 17 februari 2021 
betreffenden mogelijkheden verplichting groene daken 

Vraag  
Tijdens de vergadering van de Statencommissie Omgevingsvisie op 17 februari ’21 vroeg SGP naar de 
mogelijkheden om groene daken bij binnenstedelijke verdichting af te dwingen.  
 
 
Antwoord  
We kunnen als provincie geen extra of nadere regels stellen m.b.t. groene daken bij binnenstedelijke 
(woningbouw)verdichtingsplannen omdat het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) daarin gaat voorzien.  
Wat we wel regelen in de Interim omgevingsverordening (artikelen 9.13 t/m 9.16) is dat bij regionale 
programmering afspraken worden gemaakt over onder meer energieneutrale, circulaire, klimaatadaptieve 
woningbouw, evenredige groenontwikkeling en efficiënt ruimtegebruik. Daarnaast werken we aan een convenant 
duurzaam bouwen. Daarin kunnen we natuurlijk ook afspraken proberen te maken over groen op dak. Recent 
hebben wij in samenwerking met NMU het Servicepunt Duurzame Daken ingesteld, gericht op het stimuleren van 
het vergroenen van daken.  
 
 
Toelichting 
 
Wat is er aan de hand?  
In het kader van klimaat adaptief bouwen wordt ook gezocht naar maatregelen die in de gebouwde omgeving 
getroffen kunnen worden om bv. hittestress, droogte of wateroverlast te voorkomen. Net als de openbare 
buitenruimte kunnen daken van gebouwen daarbij ingezet worden, bv. als groen dak of als waterberging. Er 
bestaat momenteel geen mogelijkheid voor lokale overheden om aanvullend op de landelijke regelgeving hier 
lokaal regelgeving over vast te stellen. Natuurlijk zijn er wel mogelijkheden om op lokaal niveau ondersteuning en 
stimuleringen te bieden.  
 
Bij utiliteitsgebouwen gelden per 1-1-2021 BENG-eisen, maar alleen voor de gebruiksfuncties: kantoor, 
gezondheidszorg, bijeenkomst, onderwijs, sport, logies, cel- en winkelfunctie. Industriefuncties en overige 
gebruiksfuncties vallen niet onder die eisen. Dit betekent dat bij bijvoorbeeld: distributiecentra, opslagloodsen, 
parkeergarages, grote schuren, waar juist veel mogelijkheden voor hernieuwbare opwek zijn, er geen eisen zijn.  
 
De provincie kan geen regels opleggen, omdat het Rijk dit als hogere overheid al gedaan heeft via BENG (voor 
woningen en deel van utiliteitsgebouwen) en zal doen voor de restcategorie die niet onder BENG valt (via Bbl). 
 
Motie TK Dik-Faber c.s.  
De motie Dik-Faber c.s. (Kamerstuk 32813, nr. 204) vraagt onder andere om in samenspraak met decentrale 
overheden regelingen die in de weg staan of belemmeringen vormen voor het opwekken van zon op dak aan te 
passen. Hierop heeft de minister van EZK op 23 augustus 2019 aangekondigd dat in het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) een maatwerkmogelijkheid zal worden opgenomen die gemeenten in de gelegenheid stelt in 
het omgevingsplan maatwerkregels op te stellen.  Deze maatwerkregels gelden dan voor nieuw te bouwen 
gebouwen die niet al onder de landelijke energieprestatie-eisen vallen en in gevallen waarin dat proportioneel is 
maatwerkvoorschriften op te leggen bij bestaande gebouwen.   
 
Behoefte aan maatwerkmogelijkheden voor nieuwbouw en bestaande gebouwen  
Gezien de schaarse ruimte in Nederland en de ambities die opgelegd worden door de energietransitie en het 
klimaatakkoord, is het lokaal afdwingen van het duurzaam gebruik van daken gewenst. Zonder wettelijke 
verplichting zullen er initiatiefnemers/gebouweigenaren blijven die hun nieuwbouw gebouw niet zullen voorzien 
van duurzame voorzieningen. Om de beleidsdoelstellingen in het kader van het klimaatakkoord te behalen, en 
met het oog op een level playing field, is naar de mening van BZK, overheidsinterventie gerechtvaardigd. 
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Daarnaast is er behoefte aan een wettelijke mogelijkheid om ook in de bestaande bouw in gevallen waar dat 
proportioneel is, het duurzaam gebruik van het dak af te dwingen. Nog meer dan bij nieuwbouw is afweging in het 
individuele geval hier van belang. Daarom wordt dit vorm gegeven met de mogelijkheid tot het opleggen van een 
maatwerkvoorschrift. In het kader van verworven rechten zal bij de toepassing daarvan op lokaal niveau, goed 
bezien moeten worden wat in het kader van proportionaliteit de reikwijdte van een dergelijk voorschrift kan zijn.  
 
Doel van de maatwerkmogelijkheid in het Bbl  
De verwachting is dat de komende jaren nog veel meer nieuwe én bestaande daken van zonnepanelen, vegetatie 
en andere duurzame oplossingen voorzien zullen worden. Op basis van bestaande en nieuwe regelgeving, en 
omdat burgers, bedrijven en overheden vrijwillig veranderingen in de gebouwde omgeving aanbrengen.   
Het opnemen van deze maatwerkmogelijkheid in het Bbl is bedoeld om gemeenten juridische mogelijkheden om 
aanvullende eisen aan het duurzaam gebruik van daken van gebouwen te stellen in gevallen waarin deze 
verandering niet van onderop wordt opgepakt.  
 
Scope  
• Het betreft alleen eisen aan het gebouw zelf en specifiek aan de daken.   
• De maatwerkeisen betreffen ‘duurzaamheid’ waaronder wordt verstaan: ‘een schoon milieu en een duurzame 

energievoorziening’, waarbij concreet wordt geduid op het gebruik van een dak voor de opwek van 
hernieuwbare energie of als groen dak en of voor de opslag van water.  

• De extra regels voor nieuwbouw en bestaande bouw kunnen alleen worden opgesteld voor gebouwen met 
functies die nu niet de onder de BENG vallen.   
 

Bbl en duurzaamheid  
Dit besluit bevat regels over het onderwerp duurzaamheid van gebouwen die aanvullend zijn aan de regels die 
hiervoor reeds in de bouwregelgeving zijn opgenomen. De reikwijdte van het begrip duurzaamheid in het stelsel 
van de Omgevingswet, en via artikel 4.21 van de wet dus de reikwijdte daarvan in het Bbl, is besproken in de 
Memorie van toelichting op de Omgevingswet. Er is aangesloten bij de wereldwijd aanvaarde brede uitleg van het 
begrip door de Commissie Bruntland. Vervolgens is aangegeven dat duurzaamheid onder meer gaat over “een 
schoon milieu en een duurzame energievoorziening”. De maatwerkmogelijkheden die met dit besluit 
geïntroduceerd worden moeten dan ook in dat licht van de uitleg van het begrip duurzaamheid beschouwd 
worden. Bij het gebruik van een dak voor de opwek van hernieuwbare energie, of als groen dak voor de opslag 
van water, welke mogelijk ook een positief effect heeft op de biodiversiteit van een gebied, is in ieder geval 
sprake van een duurzaam gebruik. Het is ook niet uitgesloten dat er door innovatie of verdergaande 
ontwikkelingen in de gebouwde omgeving in de toekomst nog meer vormen van duurzaam gebruik van daken 
zullen ontstaan. Om binnen de reikwijdte van dit besluit te vallen zal daarbij telkens antwoord gegeven moeten 
worden op de vraag of het gebruiken van een nieuwe methode of techniek het oogmerk duurzaamheid dient zoals 
dat is uitgelegd bij de Omgevingswet. Welke vorm van duurzaam gebruik het meest gewenst is op een locatie, is 
ook sterk afhankelijk van de uitdagingen die in dat gebied aan de orde zijn. Is er bijvoorbeeld sprake van 
wateroverlast, of een tekort aan locaties om energie op te wekken? De antwoorden op dit soort vragen bepalen 
welke vorm van duurzaam gebruik het meest wenselijk is in een bepaald gebied. De maatwerkmogelijkheden in 
het Bbl bepalen niet specifiek welke vorm van duurzaam gebruik afgedwongen kan worden. Lokaal moet hier in 
de regel of het voorschrift gemotiveerd invulling aan gegeven worden. Daarbij zal dan gemotiveerd moeten 
worden dat de gekozen invulling duurzaam is en past binnen de bovengenoemde uitleg van het oogmerk 
duurzaamheid en de doelen van de wet.   
 
Voor bestaande bouw is aangegeven dat er maatwerk in het individuele geval (voorschriften) mogelijk worden 
indien aangetoond kan worden dat dit proportioneel is. Door de keuze voor lokaal maatwerk wordt ook mogelijk 
gemaakt dat de verplichting alleen gaat gelden voor bepaalde locaties en daken. Wanneer een dak bijvoorbeeld 
door de ligging ongeschikt zal zijn voor duurzaam gebruik, of er op de locatie geen vraag naar duurzame energie 
is (omdat er bijv. al een andere bron is), is het niet proportioneel om toch maatregelen aan het dak te moeten 
treffen. Alleen op lokale niveau kunnen deze afwegingen meegenomen worden in het vormgeven van de regel.  
 
Wanneer gaat de wijziging in?  
Deze wijzigingen treden naar verwachting op 1 januari 2022 in werking, gelijktijdig met de Omgevingswet en het 
Besluit bouwwerken leefomgeving. De wijziging raakt de provincie niet direct in haar bevoegdheden.  


